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ยุทธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์ 

Livelihoods  Strategies of  Household Agriculturist in Community area 

Ubonrat  Dam 

ผูวิ้จยั  พระมหาโสภณ  มูลหา 1   อาจารยท่ี์ปรึกษา   (1) ผศ. ดร.วิยทุธ์ จ  ารัสพนัธ์ุ2  (2) ดร.วิภาวี  กฤษณะภูติ 2 
1มหาบณัฑิตหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  แขนงวิชาสงัคมวิทยาการพฒันา  สาขาวิชาสงัคมวิทยาการพฒันา 
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
2สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

บทคัดย่อ 

   บทความน้ีมุ่งศึกษา พฒันาการด ารงชีวิตของชุมชนและครัวเรือนเกษตรกร ตลอดถึง
เง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและยุทธศาสตร์การด ารงชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชน
บริเวณเข่ือนอุบลรัตน์ วา่เป็นอยา่งไร โดยการวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชมุ้มมอง
ของแนวคิดการด ารงชีพ แนวคิดทุนทางสังคม และแนวคิดการปรับตวั เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การ
ด ารงชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์  ในหมู่บ้านโคกกลาง  ต าบล
โนนสัง  อ  าเภอโนนสัง  จงัหวดัหนองบวัล าภู   

ผลการวจิยัพบวา่  พฒันาการด ารงชีวติของชุมชนและครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 3 ช่วง คือ ช่วง
ระยะเวลาก่อนการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ ช่วงระยะเวลาการเปล่ียนแปลงสู่การสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ 
และช่วงระยะเวลาหลงัการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ถึงปัจจุบนั พฒันาการด ารงชีวิตของชุมชนและ
ครัวเรือนเกษตรกรมีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างมากมายให้สามารถด ารงชีพได้ภายใต้
กระแสการเปล่ียนแปลง โดยมีการปรับตวั ปรับเทคนิควิธีในการสร้างยุทธศาสตร์การด ารงชีพใน
รูปแบบต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา นอกจากน้ียงัพบวา่เง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของชุมชนและ
ครัวเรือนเกษตรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์นั้นมี 8 ประการคือ นโยบายรัฐ กระแสทุนนิยม 
ฤดูกาล/ภยัธรรมชาติ โรคภยัไขเ้จ็บ การเปล่ียนแปลง การอพยพ การถือครองท่ีดิน และความผนั
ผวนของราคาผลผลิต เป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยท่ีชาวบา้น
ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ท าให้รูปแบบการด ารงชีวิตของชาวบา้นตอ้งต่อสู้ด้ินรนอยู่ภายใตภ้าวะ
แนวโน้ม และบริบทความเปราะบางดงักล่าว  และพบว่า การสร้างยุทธศาสตร์การด ารงชีพของ
ครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์  อาศยัความรู้ความสามารถในการจดัการ
ทรัพยสิ์น/ทุนต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ทุนธรรมชาติ ทุนทางสังคม เป็นตน้ น ามาใชเ้ป็นยุทธวิธี
ในการท ากิจกรรมและยุทธวิธีในการปรับตวัเพื่อการอยูร่อดโดยการสร้างงาน อาชีพ กิจกรรม หรือ
สร้างรูปแบบวิธีการต่าง ๆ อนัหลากหลายโดยอาศยัทรัพยสิ์น/ทุนท่ีมีอยู่นั้น มาสนบัสนุนในการ
ประกอบอาชีพ  ซ่ึงยทุธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนน้ีจะก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ใน 
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การด ารงชีพต่าง ๆ ตามมา คือ  การมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  การมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  การลดความอ่อนแอ
ลง  การเพิ่มความมัน่คงด้านอาหาร  และการเกิดความย ัง่ยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อนั
ก่อใหเ้กิดความอยูร่อดและความย ัง่ยนืของชุมชน 

ค าส าคัญ   ยทุธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร  ครัวเรือนเกษตรกร  การด ารงชีพ 
                 ชาวนา  ทุนทางสังคม  

Abstract 

This article intends to study and develop to community lives and family 

farmers including the conditions affecting lives and livelihood strategies of farm 

households in communities around the Ubolratana dam. In order to, survey how to 

live the life of agriculturist and community. This research was a qualitative and also 

methodological by using the perspective of the conceptual living, the concept of 

social capital, and the concept of adaptation. In order that , studying the survival 

strategies of farm households in the community dam around Ban Khok Klang, 

Tambon Nonsang  Nonsang district  Nongbualamphu Province.  

The results showed  that the development of community lives and family 

farmers during three periods namely; before the Ubolratana dam was built, during a 

transition period to the dam  ,and  after the dam Ubonrat to the present. The 

development of community lives and family farmers to adjust several changing to be 

living under political change. The adaptation adjustment techniques to create a 

strategy for living in various forms over the years also found that the conditions 

affecting the livelihoods of communities. And households in agricultural communities 

around the Ubolratana dam has eight main policy state capitalism. Seasonal / natural 

disaster Unhealthiness Changes, migration and land tenure. And volatility of the 

product price is an important condition affecting the livelihood that is involved with 

the local people cannot avoid it. The pattern of livings villagers have to struggle under 

conditions likely. And the vulnerability context and found that creating a livelihood 

strategies of farm households in the community, the dam of agricultural art. Based 

knowledge to manage the assets / equity of various existing communities such as 

venture natural, social capital and so be used as a strategy in the activities and 

strategies to adapt to survive by building career or activities model a variety of 

different methods, based on assets / equity that address to support the occupation. The 

livelihood strategies of farm households / communities will cause the results of living 

is different according to the revenue increase. It’s a better living. Reducing weakened. 

Increasing food security. And the sustainable use of natural resources. Cause the 

survival and sustainability of the community. 

Keywords :  Household livelihood strategies of farmers, Farm family,  Living, 

          Farmer, Social capital . 
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บทน า 
  ทรัพยากรน ้ าถือไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง  ต่อการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละ

เป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาประเทศ  มนุษยมี์ความผูกพนักบัน ้ าและความจ าเป็นตอ้งใช้น ้ าเพื่อ
ความเป็นอยูใ่นการด ารงชีพ  การสร้างเข่ือนหรืออ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งให้ประชาชน
หรือประเทศใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ก็เป็นแนวทางหน่ึงในการจดัการทรัพยากรน ้ าท่ีมีอยูใ่ห้เกิด
ประสิทธิภาพ  แมว้่าการสร้างเข่ือนหรืออ่างเก็บน ้ าน้ี  จะท าให้ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป  แต่ก็
เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อความเป็นอยูข่องประเทศชาติโดยรวม  (ส านกังานพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต, 
2534 )  

   เม่ือแนวคิดการสร้างเข่ือนไดก้า้วเขา้มาสู่สังคมไทย ในช่วงทศวรรษ 2490 การสร้างเข่ือน
ขนาดใหญ่จึงกลายเป็นสัญลกัษณ์ความกา้วหนา้ของประเทศ และเป็นความส าเร็จของรัฐบาลในการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ดงันั้น  นบัตั้งแต่มีการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่แห่งแรกเกิดข้ึนมา ภายใต้
แผนงานการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จึงก่อให้เกิดโครงการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่
เกิดข้ึนอยา่งมาก โดยเฉพาะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 ( 2520 – 2524 ) เป็น
ตน้มา    

  ปัจจุบนัการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ไดก่้อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนและครัวเรือน
เกษตรกร  ในทอ้งถ่ิน   ผลกระทบท่ีชดัเจนและเห็นไดช้ดัมากท่ีสุดก็คือ การสูญเสียท่ีดินในบริเวณ
ท่ีตั้งเข่ือนซ่ึงเป็น ทรัพยากรส าคญัท่ีมนุษยจ์  าเป็นตอ้งใชใ้นทุกขั้นตอนของวิถีการด ารงชีวิต   ไม่วา่
จะเป็นในฐานะของแหล่งท่ีอยู่  อาศยั แหล่งท ามาหากิน และแหล่งวฒันธรรมประเพณีทางสังคม 
(ศุภสิทธ์ิ  ศรีสวา่ง, 2545 ) 

  แมว้่ารัฐบาลเองจะมีเจตนาดีในการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพฒันาประเทศ
ให้มีความเจริญ มีการเร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การลงทุน การ
พฒันาเมืองและอุตสาหกรรม แต่เม่ือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกลบักลายเป็นสภาพท่ีวิกฤติ คือ ในขณะท่ี
รัฐบาลก าลงัน านโยบายมาพฒันาอยู่นั้น กลายเป็นว่าเมืองก็ยิ่งเจริญข้ึน ชนบทกลบัย  ่าแย่ลงเกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายทั้งเร่ืองผลผลิต ความยากจนต่าง ๆ ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ
ลงภายใตก้ารผลาญของค าว่าพฒันา ซ่ึงชาวนาไทยก าลงัประสบกบัปัญหาอย่างหนกัท่ีรอคอยการ
แกไ้ข (ประเวศ วะสี, 2532 )   

 จึงกล่าวไดว้่า  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีน ามาใชก้็ไม่สอดคลอ้งกบัความ
เป็นอยู ่ของชนบทไม่สามารถแกปั้ญหาของประชาชนได ้    ผลท่ีออกมาก็คือความลม้ละลายทาง
เศรษฐกิจของชุมชนชนบท และความลม้ละลายของสถาบนัครอบครัวและท าลายชีวิตชุมชนลงไป 
ชาวนาจึงจ าเป็นตอ้งแสวงหาทางเลือกดว้ยตวัเอง  

  จากสภาพปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ   ท่ีเกิดข้ึนของการพฒันาประเทศไทยตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะเวลาท่ีผ่านมาดงักล่าว    ส่งผลให้การพฒันาประเทศไทยใน
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 ( พ.ศ.2550 – 2554 ) ตอ้งมีการปรับปรุงรูปแบบ
การพฒันาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความเป็นอยู่ของชนบทในการแกไ้ขปัญหาของประชาชน  โดยได้
มุ่งเน้นการพฒันาสภาพสังคมให้มีความสุขอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงให้ความส าคญักบัการสร้างสมดุลของ
ยทุธศาสตร์การด ารงชีพในการพฒันาใหเ้กิดข้ึนในทุกมิติทั้ง มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มเพื่อน าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และเกิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืต่อไป   

   ดงันั้น ชุมชนและครัวเรือนเกษตรกรจึงตอ้งมีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตไป
ตามสภาพแวดลอ้มของนโยบายรัฐในการพฒันา  ท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ  สังคมและวฒันธรรม กฎเกณฑ์และรูปแบบโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ ตลอดถึง
วิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไปดว้ย  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ีส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนทั้ งทางตรงและทางอ้อม  เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกร
สามารถด ารงชีพอยูใ่นสังคมอนัซบัซ้อนไดแ้ละสามารถท าหนา้ท่ีหรือบทบาทในฐานะสมาชิกของ
สังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข  โดยอาศยัความรู้ความสามารถในการจดัการทรัพยสิ์น/ทุนต่างๆ ท่ีมี  อยู่
ในชุมชน น ามาใชเ้ป็นยทุธวธีิในการท ากิจกรรมและ ใชเ้ป็นยทุธวธีิในการปรับตวัโดยการสร้างงาน 
อาชีพ กิจกรรม หรือสร้างรูปแบบวิธีการต่าง ๆ  มาสนบัสนุนในการประกอบอาชีพอยา่งชาญฉลาด
เพื่อความอยูร่อดของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนใหเ้กิด ความมัน่คงและย ัง่ยนื  

จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ี  ผูศึ้กษามีความสนใจศึกษายุทธศาสตร์การด ารงชีพของ
ครัวเรือน  เกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์วา่   พฒันาการด ารงชีพของชุมชนและครัวเรือน
เกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์มีความเป็นมาอยา่งไร อะไรเป็นเง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์  และยุทธศาสตร์การด ารงชีวิตของ
ครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือน อุบลรัตน์เป็นอยา่งไร  ทั้งน้ีก็เพื่อน าผลจากการศึกษาคร้ัง
น้ีเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือสถาบนัต่างๆ ท่ีเก่ียว ขอ้งใหท้ราบ   และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ใน
การวางแผน  การบริหารจดัการ การแก้ไขปัญหา การพฒันา  ทรัพยากรและการด ารงชีพท่ีดีให้
เกิดข้ึนแก่ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนในบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์สืบต่อไป         

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาพฒันาการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนในชุมชนบริเวณเข่ือน

อุบลรัตน์ 
2. เพื่อศึกษาเง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณ

เข่ือนอุบลรัตน์ 
3. เพื่อศึกษายทุธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์  
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วธีิการวจัิย 
 ผูศึ้กษาเลือกวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) เพื่อใช้เป็นวิธีการศึกษา

ปรากฎการณ์ในพื้นท่ีโดยเลือกพื้นท่ีวิจยัแบบเฉพาะเจาะจง คือ หมู่บา้นโคกกลาง  ต าบลโนนสัง  
อ าเภอโนนสัง  จงัหวดัหนองบวัล าภู  อนัเป็นหมู่บา้นครัวเรือนเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
สร้างเข่ือนอุบลรัตน์ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีของครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีการปรับตวัจาก
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในวถีิชีวติ  โดยสามารถสร้างยทุธศาสตร์ในการด ารงชีพและการประกอบอาชีพ
ไดเ้ป็นอยา่งดี การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัครัวเรือน และระดบัชุมชน โดยมีผูใ้ห้
ขอ้มูลไดแ้ก่ พระสงฆ์ ชาวบา้น ผูน้ าหมู่บา้น ผูอ้าวุโส ผูน้ าประกอบพิธีกรรมและบุคคลทัว่ไปท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้ง ใชร้ะยะเวลาในการวจิยั เป็นระยะเวลา  1  ปี   ( ตั้งแต่ปี 2552 - 2553 )  เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยัประกอบดว้ย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept Interview) โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลระดบัชุมชน แนวทางการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลระดบัครัวเรือน การสนทนากลุ่ม ( Focus 
Group ) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ( Participant  Observation ) และการสังเกตการณ์แบบไม่
มีส่วนร่วม ( Non -Participant  Observation ) โดยใช้ร่วมกบั การจดบนัทึกภาคสนาม  เทป
บนัทึกเสียง  กล้องถ่ายรูปและแผนท่ี  วิธีการเก็บขอ้มูลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) 
การศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  ซ่ึงเป็นการคน้ควา้รายงานการศึกษาและมี
การจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น เอกสารทางวิชาการ หนงัสือ รายงานการวิจยั  วิทยานิพนธ์ 
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้ง 2)การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  โดยจะใชว้ิธีการ
แบบ Snow Ball เขา้มาช่วยเพื่อให้ไดแ้หล่งขอ้มูลและสามารถคดัเลือกตวัผูใ้ห้ขอ้มูลได ้ จากนั้นผู ้
ศึกษาเขา้ไปฝังตวัอยูภ่ายในหมู่บา้น แนะน าตวั และช้ีแจงถึงรายละเอียดของการเขา้มาท าการศึกษา
คร้ังน้ี  สร้างความสัมพนัธ์โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนในหมู่บา้น การเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีท าในชีวติประจ าวนัของชาวบา้น ประกอบกบัการสังเกตและพดูคุย น าไปสู่การสัมภาษณ์
เชิงลึกท่ีจะมีแนวทางในการสัมภาษณ์ เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในงานศึกษา 
รวมทั้งมีการตรวจสอบขอ้มูลในการจดัการสนทนากลุ่ม ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัจากนั้นน าเอา
ขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์รายวนัและวเิคราะห์ขอ้มูลรวมเพื่อน ามาเขียนรายงานเสนอขอ้มูลดว้ยวิธีการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive  Analysis ) ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีเพื่อน ามาอธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ผลการวจัิย 

1. บริบทระดับมหภาค
มีความสัมพนัธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม นโยบายรัฐและกฎหมาย

ตลอดถึงการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า ท่ีส่งผลกระทบต่อบริบทครัวเรือน/ชุมชน  ซ่ึงถูกก าหนด
โดยโครงสร้างการบริหารจดัการส่วนบนจากรัฐท่ีชาวบา้นทัว่ไปไม่มีส่วนรวมในการตดัสินใจใน
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อ านาจการบริหารจัดการ  การต่อสู้ และการต่อรองจากรัฐเลย  เป็นเพียงผูท่ี้รอรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีรัฐเป็นผูก้  าหนดใหเ้ท่านั้น  กล่าวไดว้า่ในบริบทระดบัมหภาค  ท าให้ไดเ้ห็นภาพรวม
ของประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  ซ่ึงเป็นตวัก าหนดทิศทางในการ
บริหารพัฒนาประเทศ ในการก าหนดนโยบายและกฎหมาย  ส าหรับใช้บ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะทรัพยากรน ้ า ซ่ึงบริบทบริหารระดบัมหภาคน้ีเป็นบริบทในระดบั
ใหญ่ของประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อบริบทในระดบัต่าง ๆ ในการส่งผลต่อความเป็นอยูแ่ละการด ารงชีพ
ของชาวบา้นและชุมชนในระดบัครัวเรือน/ชุมชน ท าใหช้าวบา้นและชุมชนตอ้งมีการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

2. บริบทชุมชน
ชาวบ้านโคกกลางมีวิถีการด ารงชีพท่ีมีความสัมพนัธ์กับผืนแผ่นดินอันเป็นท่ีตั้ งของ

หมู่บา้น เม่ือสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของหมู่บา้นเปล่ียนแปลงไป  อนัเน่ืองจาก
การสร้างเข่ือนอุบลรัตน์  ท าให้ท่ีท  าการเกษตรและหมู่บ้านโคกกลางบางส่วนท่ีได้ถูกน ้ าท่วม 
ชาวบ้านต้องหาพื้นท่ีในการท าการเกษตรใหม่  ท าให้ชาวบ้านต้องปรับตัวในการด ารงชีพให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มใหม่ ทั้งลกัษณะทางดา้นกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของ
ชุมชนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน  และเน่ืองจากชาวบา้น
โคกกลางส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการด ารงชีพ  ส่งผลให้ชาวบ้านต้องปรับตวัให้อยู่รอดได ้
ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยมีการประกอบอาชีพ
อย่างอ่ืนเป็นอาชีพทดแทนไปกบัการท าเกษตรกรรม  เช่น การเล้ียงสัตว ์ การประมง การแปรรูป
ผลิตภณัฑป์ลา การเยบ็ผา้ การรับจา้ง เป็นตน้  

3. พฒันาการด ารงชีพของชุมชนและครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์
บา้นโคกกลางมีประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ยาวนาน  และมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัวิถีชีวิต

ค่อนขา้งมาก  เห็นไดจ้ากพฒันาการด ารงชีพท่ีแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) ช่วงระยะเวลาก่อนการ
สร้างเข่ือนอุบลรัตน์  ชาวบา้นโคกกลางมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองและพึ่งพาธรรมชาติ  ผลผลิตจาก
ไร่นาท่ีได้ก็เพียงเพื่อเล้ียงชีพ คือ มีการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมและหัตถกรรมเพื่อบริโภคและ
อุปโภคในครัวเรือนเป็นหลัก มีการน าผลผลิตไปขาย เพื่อน าเงินซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน และแลกเปล่ียนกับชุมชนอ่ืนตามโอกาส  การพึ่ งพิงสังคมภายนอกชุมชนจึงมีน้อย 
เน่ืองจากชุมชนไดใ้ช้ทุนทางสังคมท่ีมีอยูภ่ายในชุมชนมาเป็นพลงัในการผลกัดนั สร้างสรรค์และ
แกไ้ขส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน 2) ช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ 
ชาวบา้นหมู่บา้นโคกกลางมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์
และแหล่งอาหารธรรมชาติท่ีส าคญัของหมู่บา้นไดข้าดหายไป  เพราะทุนทางธรรมชาติท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ไดล้ดลงในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงสู่การสร้างเข่ือนอุบลรัตน์น้ี   อีกทั้งทุนทางสังคมท่ี
เคยเป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่มและระหวา่งสมาชิกในครอบครัวในชุมชนก็
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เร่ิมจะจางหายไป แต่ยงัดีท่ีมีทุนมนุษย ์ซ่ึงเป็นทุนท่ีมีอยูภ่ายในจิตใจของคนในชุมชนบา้นโคกกลาง 
ในการเป็นผูน้ าทางจิตวญิญาณ ผูน้ าทางเกษตร ผูน้ าทางการประกอบอาชีพ เม่ือเกิดวิกฤติต่าง ๆ ใน
ชุมชน โดยผูน้ าเหล่าน้ีจะสามารถช่วยน าทางแก้ปัญหาวิกฤติน าพาชุมชนให้รอดพน้ไปได ้
นอกจากน้ียงัมีทุนทรัพยท่ี์เป็นทุนเงินตราท่ีครัวเรือนเกษตรกรและชาวบา้นในชุมชนไดม้าจากการ
เก็บออมทรัพยสิ์นทั้งเงินท่ีไดจ้ากการเวนคืนท่ีดินชาวบา้นและการประกอบอาชีพ 3) ช่วงระยะเวลา
หลังการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ถึงปัจจุบัน ชาวบา้นหมู่บา้นโคกกลางมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติท่ีส าคญัของหมู่บา้นได้
ขาดหายไปหลงัจากการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์  เน่ืองจากทุนทางธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ได้
ลดลงในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์   แต่ในช่วงน้ียงัมีทุนทางสังคมท่ีเคยเป็น
ตวัเช่ือมความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่มและระหว่างสมาชิกในครอบครัวและความไวเ้น้ือ
เช่ือใจกนัในชุมชนท่ีเร่ิมจะจางหายไปได้กลบัคืนมา เน่ืองจากครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนได้
รวมตวักนัข้ึนเพื่อต่อสู้กบัวิกฤติปัญหาเหล่านั้น  และนอกจากน้ียงัมีทุนมนุษย ์ทั้งเป็นทุนท่ีมีอยู่
ภายในจิตใจของคนในชุมชนบา้นโคกกลางท่ีไม่เคยจางหายไป  ในการเป็นผูน้ าทางจิตวิญญาณ เม่ือ
เกิดวกิฤติต่าง ๆ ในชุมชนมาโดยตลอด โดยผูน้ าเหล่าน้ีจะร่วมคิดกนัร่วมท าเพื่อน าพาชุมชนให้รอด
พน้ปัญหาวิกฤติท่ีเกิดข้ึน   และนอกจากน้ียงัมีทุนทรัพยท่ี์เป็นทุนเงินตราท่ีครัวเรือนเกษตรกรและ
ชาวบา้นในชุมชนไดม้าจากการเก็บออมทรัพยสิ์นทั้งเงินท่ีไดจ้ากการประกอบอาชีพต่าง ๆ ตลอดถึง
มีทุนทางกายภาพ ซ่ึงเป็นทุนทรัพยสิ์นท่ีน ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อสนบัสนุนการด ารงชีพ   
ซ่ึงถือไดว้่ามีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการด ารงชีพของผูค้นท่ีหลากหลายของครัวเรือนเกษตรกรและ
ชุมชนหมู่บา้นโคกกลางในปัจจุบนัน้ี    

4. เง่ือนไขทีม่ีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์
เง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพครัวเรือนเกษตรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์นั้นมี 8

ประการกล่าวคือ นโยบายรัฐ กระแสทุนนิยม ฤดูกาล/ภยัธรรมชาติ โรคภยัไขเ้จ็บ การเปล่ียนแปลง 
การอพยพ การถือครองท่ีดิน และความผนัผวนของราคาผลผลิต  เหล่าน้ีเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีมี
อิทธิพลต่อการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนในหมู่บา้นโคกกลางท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยท่ี
ชาวบ้านไม่สามารถหลีกเล่ียง มีส่วนอย่างมากท าให้รูปแบบการด ารงชีวิตของชาวบ้านมีการ
เปล่ียนแปลงไป  ท าให้ชุมชนบา้นโคกกลางตอ้งต่อสู้ด้ินรนในการใชชี้วิตอยู่ภายใตภ้าวะแนวโน้ม 
บริบทความเปราะบาง จึงท าใหช้าวบา้นมีการปรับตวัเขา้หาดุลยภาพทั้งบริบทสังคม  ภาวะแนวโนม้ 
และบริบทความเปราะบางดงักล่าว  เพื่อให้สามารถด ารงชีพอยู่ไดอ้นัน าไปสู่การปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งการสร้างความเป็นปึกแผน่ของชุมชน และการปรับตวัในการ
ด ารงชีพ ทั้งในด้านระบบสังคมและระบบความคิดความเช่ือ  ทั้ งน้ีเพื่อเป็นการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงส าหรับการสร้างเป็นยุทธศาสตร์การด ารงชีพให้เกิดเป็นผลลพัธ์ในการด ารงชีพของ
ครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนบา้นโคกกลาง   
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5. ยทุธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์
เป็นวธีิการในการแสวงหาทางเลือกหรือวธีิการในการหาทางออกโดยใชก้ลไกในการเขา้ถึง

ทรัพยสิ์น/ทุนอย่างชาญฉลาด   เม่ือครัวเรือนเกษตรกรตอ้งประสบกบัปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ตนเอง
และครอบครัวด ารงอยู่ได ้โดยอาศยัความรู้ความสามารถในการจดัการทรัพยสิ์น/ทุนต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
ในชุมชน เช่น ทุนธรรมชาติ ทุนทางมนุษย์ และทุนทางสังคม  น ามาใช้เป็นยุทธวิธีในการท า
กิจกรรมและยุทธวิธีในการปรับตวัเพื่อการอยู่รอดโดยการสร้างงาน อาชีพ กิจกรรม หรือสร้าง
รูปแบบวธีิการต่าง ๆ อนัหลากหลายโดยอาศยัทรัพยสิ์น/ทุนท่ีมีอยูน่ั้น มาสนบัสนุนในการประกอบ
อาชีพ ซ่ึงยุทธศาสตร์ท่ีวา่น้ีจะอยูใ่นรูปแบบ การรวมกลุ่ม  การลงทุน  การทดแทน  การยอมสละ 
การยอมทน  การประทว้ง  การอพยพแรงงาน  การฝึกทกัษะอาชีพ และการประกอบอาชีพเสริม 
โดยลกัษณะของการสร้างยุทธศาสตร์หรือวิธีการในการแสวงหาทางเลือกหรือวิธีการในการหา
ทางออกน้ีจะน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพในการด ารงชีพได ้ ซ่ึงยุทธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนน้ีจะ
ก่อให้เกิดผลลพัธ์ในการด ารงชีพต่าง ๆ ตามมา คือ  การมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  การมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
การลดความอ่อนแอลง  การเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร  และการเกิดความย ัง่ยืนในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อนัก่อใหเ้กิดความอยูร่อดและความย ัง่ยนืของชุมชนสืบต่อไป 

อภิปรายผลการวจัิย 
การศึกษายุทธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์ 

ผูว้จิยัไดมุ้่งท าความเขา้ใจและศึกษาวเิคราะห์ปรากฎการณ์  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อสะทอ้นให้
เห็นถึงยุทธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนบ้านโคกกลางภายใต้การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งจากเหตุปัจจยัภายในและภายนอกชุมชนเอง  ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได ้จากผลการวจิยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

1) พฒันาการด ารงชีพของชุมชนและครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์
ก่อนการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนหมู่บา้นโคกกลางมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง
และพึ่งพาธรรมชาติเป็นส่วนมาก  มีการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว ์เพื่อบริโภคในครัวเรือน  ขายและ
แลกเปล่ียนกบัชุมชน  ต่อมาเม่ือมีการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ส่งผลให้ชุมชนครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชน
หมู่บา้นโคกกลาง ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก ท าให้ชาวบา้นมีการปรับตวัในการประกอบอาชีพ  
เปล่ียนระบบการผลิตจากการท านาเพียงอยา่งเดียว มาประกอบอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร เป็น
การสะทอ้นให้เห็นสภาพวิถีชีวิตท่ีมีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างมาก ภายใตก้ระแสการ
เปล่ียนแปลง ชาวบา้นจึงมีการปรับตวั ปรับเทคนิควิธีในการด ารงชีพในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศยั
ประสบการณ์ และวธีิการสมยัใหม่  
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 แนวคิดการปรับตวัในงานวิจยัของ เจริญ  ศีริวงศ ์ ( 2543 )   ท่ีอธิบายวา่  การปรับตวัดา้น
สังคม และวฒันธรรม ของชุมชนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากความสัมพนัธ์แบบพึ่งพาอาศยักนั
แบบเครือญาติมาเป็นปัจเจกบุคคล ท าใหช้าวบา้นในชุมชนตอ้งปรับตวัวิถีการด าเนินชีวิตทางสังคม
และการปรับทางวฒันธรรมอยา่งมาก  ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพชัรินทร์ 
ลาภานนัท์ และคณะ  ( 2544 ) ท่ีพบว่า การเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพส่งผลต่อกระบวนการ
ปรับตวัในการด าเนินชีวิตรวมทั้งเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัของชาวบา้น ซ่ึง
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณีมัย ทองอยู่ (2546)  ท่ีศึกษาพบว่า การ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจชาวนาการปรับตวั และประเมินผลกระทบของการปรับตวัของชาวนาท่ีมีต่อ
การ เป ล่ี ยนแปลงของระบบ เศรษฐ กิ จของชาวนาโดย ส่ วนรวมของชาวนา ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวนัชยั ธรรมสัจการ (2546) 
ท่ีศึกษาพบว่า การปรับตวัของชุมชนจากการเขา้มาของเคร่ืองจกัรกล เทคโนโลยีสมยัใหม่และ
นโยบายการพัฒนาท้องถ่ินและบทบาทของภาครัฐและเอกชน ท าให้เกิดวิถีชีวิตและระบบ
ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนเปล่ียนไป สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปรับตวัของชุมชน  

2) เง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบล
รัตน์  เป็นเง่ือนไขท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยท่ีชาวบา้นไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้โดยอิทธิพลจากสังคม
ภายนอก ไดแ้ก่  นโยบายรัฐ กระแสทุนนิยม ฤดูกาล/ภยัธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภาวะน ้ าท่วม ภาวะฝนแลง้ 
โรคภยัไขเ้จบ็ การเปล่ียนแปลง การอพยพ การถือครองท่ีดิน และความผนัผวนของราคาผลผลิต อนั
เป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพภายใตภ้าวะแนวโนม้และบริบทความเปราะบาง
ต่าง ๆ ตลอดถึงโครงสร้างและกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนหมู่บา้นโคก
กลางอีกดว้ย  

แนวคิดทุนทางสังคม เป็นแนวคิดท่ีส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตของครัวเรือน
เกษตรกรในชุมชน เพราะคนในชุมชนชนบทอาศยัทุนทางสังคมในเร่ืองของความเป็นอยู ่การพึ่งพา
อาศยักนัและกนั การช่วยเหลือเก้ือกลูและการมีน ้ าใจให้แก่กนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงผกูมดัร้อยรัดคน
ในชุมชน ให้ยืนหยดัต่อสู้กบัปัญหาและอุปสรรคตลอดทั้งผ่านพน้ภยัพิบติัต่าง ๆ มาได้ ทุนทาง
สังคมเป็นเคร่ืองผกูมดัคนมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบนั และไดก้ลายเป็นรากท่ีฝังลึกในวิถีชีวิต จึงมี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่  ในงานวจิยัของ  Robert  Putnam (1993)  ท่ีอธิบายวา่ ทุนทางสังคมเกิดจาก
การมีบรรทดัฐานในการอยูร่วมกนั มีการพึ่งพาอาศยักนั คนในชุมชนมีความกระตือรือร้น มีน ้ าใจ มี
จิตส านึกสาธารณะในการเขา้มาท าประโยชน์เพื่อสมาชิกในส่วนรวม  นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัได้
สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ    อ าภา จนัทรากาศ  (2543)  ท่ีศึกษาพบวา่  ทุนทางสังคมท่ีมีอยูใ่นชุมชน
ชนบทตามวถีิวฒันธรรมของชุมชนเป็นส่ิงส าคญั และเป็นพื้นฐานท่ีช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความ
เขม้แขง็ และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ผลวิจยัก็
ยงัไดส้อดคลอ้งกบัการวิจยัของ อุไรวรรณ พวงสายใจ  (2545)  ท่ีศึกษาพบวา่  ทุนทางสังคมมีทั้งท่ี
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เป็นทุนท่ีมาจากภายในชุมชนเอง และทุนท่ีมาจากภายนอกชุมชน ส่งผลให้องคก์รเขม้แข็ง ผลวิจยัก็
ยงัได้สอดคล้องกบัการวิจยัของ มณีมยั ทองอยู่  (2546)  ท่ีศึกษาพบว่า ทุนชุมชน ยุทธศาสตร์
ครอบครัว มีการช่วยเหลือเก้ือกูล พึ่งพาอาศยักนัและกนั จนสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า
ได ้ดว้ยอาศยัทุนทางสังคมเป็นฐาน ในการแสวงหาทางรอดของครอบครัวผลวิจยัยงัไดส้อดคลอ้ง
กบัการวิจยัของ วนัชยั ธรรมสัจการ  (2546)  ท่ีศึกษาพบว่า  ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายทางอาชีพ ตอ้งอาศยัทุนต่าง ๆ มาช่วยคอยสนบัสนุนในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ด ารง
ชีพไดอ้ยา่งมัน่คง สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ  สุเทพ วงศสุ์ภา  (2548)  ท่ีศึกษาพบวา่  ทุนทางสังคม
ประกอบด้วย ความร่วมมือ การรวมกลุ่ม เครือข่าย ความสัมพนัธ์ ภูมิปัญญา ท่ีมีอยู่ในชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ องคก์รเอกชน สามารถอาศยัความรู้และประสบการณ์ โดยน าเอาทุนทางสังคมท่ีมี
อยูใ่นชุมชนมาจดัการและแกไ้ขปัญหาต่าง  ๆ  ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนได ้ 

3) ยุทธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์   มีการ
สร้างยทุธศาสตร์การด ารงชีพ ใหต้นและครอบครัวด ารงอยูไ่ด ้โดยอาศยัความรู้ความสามารถในการ
จดัการทรัพยสิ์น/ทุนต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน น ามาใชเ้ป็นยุทธวิธีในการท ากิจกรรมและยุทธวิธีใน
การปรับตวัโดยการสร้างงาน อาชีพ กิจกรรม หรือสร้างรูปแบบวิธีการต่าง ๆ อนัหลากหลายโดย
อาศยัทรัพยสิ์น/ทุนท่ีมีอยู่นั้น มาสนบัสนุนในการประกอบอาชีพ ซ่ึงยุทธศาสตร์ท่ีว่าน้ีจะอยู่ใน
รูปแบบ การรวมกลุ่ม  การลงทุน  การทดแทน  การยอมสละ  การยอมทน  การประทว้ง  การอพยพ
แรงงาน  การฝึกทกัษะอาชีพ และการประกอบอาชีพเสริม ซ่ึงยุทธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือน
เกษตรกร/ชุมชนน้ีจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ในการด ารงชีพต่าง ๆ คือ  การมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  การมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  การลดความอ่อนแอลง  การเพิ่มความมัน่คงดา้นอาหาร  และการเกิดความย ัง่ยืนใน
การใชท้รัพยากรธรรมชาติ อนัก่อใหเ้กิดความอยูร่อดและความย ัง่ยนืของชุมชน  

ซ่ึงผลงานวจิยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการด ารงชีพในการวิจยัของ  จีระ ศรเสนา (2541) 
ท่ีศึกษาพบว่า การสนบัสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐในหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการผลิตและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยอาศยัทุนต่าง ๆ ในชุมชน ท าใหช้าวบา้นมีอาชีพเสริมท่ีมัน่คงและท ารายได้
แก่ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงผลวิจยัน้ีก็ยงัไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณีมยั ทองอยู ่( 2546 ) ท่ี
ศึกษาพบว่า ชาวบา้นต่างมียุทธวิธีในการด ารงชีพเพื่อความอยู่รอดและแกว้ิกฤติให้เป็นโอกาสได ้
โดยการอาศยัทรัพยสิ์น/ทุนธรรมชาติและภูมิปัญญาชาวบา้นในการแกปั้ญหาและหาเล้ียงชีพ ซ่ึงผล
วิจยัน้ีก็ยงัไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรศกัด์ิ สุขวฒันา  (2547)   ท่ีศึกษาพบวา่ การปรับตวัของ
ชุมชนโดยอาศยัทุนต่าง  ๆ ไม่วา่จะเป็นทุนทางเศรษฐกิจท่ีมีความเก่ียวพนัธ์กบัวิถีชีวิต ซ่ึงถือไดว้่า
เป็นการใชทุ้นธรรมชาติท่ีมีอยู ่น าไปสู่การสะสมทุนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงผลวิจยัน้ีก็ยงัไดส้อดคลอ้งกบั
งานวจิยั เหมวรรณ  เหมะนดั  (2549)  ท่ีศึกษาพบวา่  การด ารงชีพท่ีย ัง่ยืนในการประกอบอาชีพหรือ
ประกอบกิจกรรมในการด ารงชีพนั้น เป็นการแกปั้ญหาและหาทางออกของครัวเรือนเกษตรกร เม่ือ
ประสบกบัเหตุการณ์หรือประสบกบัปัญหาในการด ารงชีวิต  ซ่ึงการแสวงหาทางออกนั้นตอ้งอาศยั
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ยุทธศาสตร์อย่างชาญฉลาด โดยอาศัยทรัพย์สิน/ทุน ภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ ในการ
ประกอบกิจกรรมอยา่งหลากหลาย เพื่อจะขา้มพน้วกิฤตการณ์เหล่านั้น  

 บทสรุป 
หมู่บา้นโคกกลาง  ต าบลโนนสัง  อ าเภอโนนสัง  จงัหวดัหนองบวัล าภู  มีวิถีการด ารงชีพท่ี

มีความสัมพันธ์กับผืนแผ่นดิน  เม่ือสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของหมู่บ้าน
เปล่ียนแปลงไป  อนัเน่ืองจากการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์  พื้นท่ีท าการเกษตรและหมู่บา้นโคกกลาง
บางส่วนไดถู้กน ้าท่วม  ชาวบา้นตอ้งหาพื้นท่ีในการท าการเกษตรใหม่  จึงมีการปรับตวัในการด ารง
ชีพให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมใหม่ ให้สามารถด ารงชีพให้อยู่รอดได้  ภายใตข้อ้จ ากดัด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยมีการประกอบอาชีพอย่างอ่ืนเสริมอาชีพเกษตรกรรม  
เห็นไดจ้ากพฒันาการด ารงชีพทั้ง 3 ช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึน  ชาวบา้นไดใ้ช้ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ภายใน
ชุมชนมาเป็นพลังในการผลักดัน สร้างสรรค์และแก้ไขส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  ภายใต้เง่ือนไขท่ีมี
อิทธิพลต่อการด ารงชีพครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีมี
อิทธิพลต่อการด ารงชีพท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยท่ีชาวบา้นไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ท าให้รูปแบบการ
ด ารงชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไป  ชาวบ้านมีการปรับตัวเข้าหาดุลยภาพทั้ งบริบทสังคม  ภาวะ
แนวโน้ม และบริบทความเปราะบางดังกล่าว  โดยอาศัยความรู้ความสามารถในการจัดการ
ทรัพยสิ์น/ทุนต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นน ามาใชเ้ป็นยุทธวิธีในการท ากิจกรรมและยุทธวิธีในการปรับตวัเพื่อ
การอยูร่อดโดยการสร้างงาน อาชีพ กิจกรรม หรือสร้างรูปแบบวิธีการต่าง ๆ อนัหลากหลาย เพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการด ารงชีพ ส่งผลใหเ้กิดผลลพัธ์ในการด ารงชีพต่าง ๆ อาทิ  การมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
การมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  การลดความอ่อนแอลง  การเพิ่มความมัน่คงด้านอาหาร  และการเกิด
ความย ัง่ยนืในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ อนัก่อใหเ้กิดความอยูร่อดและความย ัง่ยนืของชุมชน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการพฒันา
        ผลวจิยัคร้ังน้ีท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน าไปใชใ้นการพฒันาได ้2 แนวทาง คือ 

1.1  ด้านการพฒันาการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชน ผลการศึกษาน้ี
ช้ีให้เห็นชดัเร่ืองของการถ่ายทอดความรู้โดยใชก้ลไกทางสังคมเป็นการส่งผา่นองคค์วามรู้ของคน
ในชุมชนและการยกระดบัในการจดัเก็บองคค์วามรู้การด ารงชีพ ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร คู่มือวธีิการในการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนแต่ละประเภท เพื่อเป็นฐานขอ้มูลท่ี
ง่ายต่อการเขา้ถึง การศึกษาคน้ควา้เป็นองค์ความรู้ให้อยู่คู่กบัชุมชน และผลกัดนัให้เป็นหลกัสูตร
ท้องถ่ินในสถานศึกษา เพื่อเป็นการธ ารงรักษาองค์ความรู้ให้อยู่โดยไม่สูญหายถ่ายทอดผ่าน
ลูกหลานรุ่นต่อรุ่นสืบต่อไป 
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1.2  ด้านนโยบายการพฒันาของภาครัฐ ผลการศึกษาน้ีพบว่า  นโยบายของรัฐท่ี
ผา่นมาไดก่้อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในดา้นต่าง ๆ อย่างมาก ไม่วา่จะเป็นผลกระทบดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  ชุมชนกลายเป็นผูถู้กกระท าจากรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว เน่ืองจาก
ถูกปิดกั้นโดยรัฐเป็นสาเหตุให้ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการปฏิเสธหรือต่อตา้นอ านาจรัฐ ดงันั้น 
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการสาธารณะต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ
ชุมชน ทั้งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารหรือการแสดงขอ้เทจ็จริงต่อสาธารณะโดยองคก์รชุมชน  จึงถือเป็น
บทบาทหลกัในการเขา้เรียกร้องสิทธิความเป็นชุมชน  รวมทั้งเพื่อให้มีการทบทวนนโยบายของรัฐ
อยา่งจริงจงั เพราะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเป็นผลกระทบในการด ารงชีพของชุมชนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
จึงควรเนน้การพฒันาและวางนโยบายให้เล็งเห็นการให้คุณค่าคุณภาพชีวิตของชาวบา้นภายใตฐ้าน
แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง อนัส่งผลดีต่อวถีิชีวติของชาวบา้นและระบบนิเวศของชุมชนให้ยงัคง
อยูต่่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในเชิงวชิาการ
2.1  ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนเพียงหน่ึงชุมชน อาจท าให้

การศึกษาไม่ทัว่ถึงครอบคลุมถึงครัวเรือนในชุมชนต่าง ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากจากการสร้างเข่ือน
น้ี ผูส้นใจจึงควรศึกษาให้เห็นความหลากหลายในชุมชนต่าง ๆ เปรียบเทียบกบัชุมชนอ่ืน ๆ เพื่อให้
มองเห็นภาพในองคร์วมชดัเจนยิง่ข้ึน 

2.2 งานวจิยัดงักล่าวเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ  ซ่ึงท าการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลา
หน่ึง ท าให้มองเห็นภาพวิถีการด ารงชีพของครัวเรือน/ชุมชนในหมู่บา้นในมิติต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  เพื่อให้เห็นภาพการวิจยัท่ีชดัเจนมากข้ึนควรมีการวิจยั
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